
 

Tabela Prowizji i Opłat  
Siemens Finance Sp. z o.o. 

z dnia 15.07.2019 r. 

I. ZAWIERANIE UMOWY I USTANAWIANIE ZABEZPIECZEŃ 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji Wysokość opłaty/prowizji (netto) 

1. Import przedmiotu leasingu oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie 1000 zł plus zwrot kosztów 

2. Udzielenie promesy finansowania 2% przyznanej kwoty, nie więcej niż 20.000 zł 
(75% rozliczane z należnościami z tytułu zawartej umowy); 
0,2% za wydłużenie okresu promesy (opłata bezzwrotna) 

3. Wygaśnięcie umowy z powodu nie spełnienia warunków do wypłaty lub rozwiązanie przed 
zaangażowaniem środków tytułem zapłaty ceny za Przedmiot Leasingu/Dostawy 

0,5 % wartości początkowej, nie więcej niż 3000 zł 

4. Ustanowienie przewłaszczenia na dodatkowym przedmiocie (dodatkowe zabezpieczenie) 200 zł 

5. Wycena lub oszacowanie wartości aktywa jeśli wycena nie jest konieczna 200 zł plus refundacja kosztów wyceny 

6. Czynności związane z uzyskaniem dokumentów: CRZ, KW 50 zł plus zwrot kosztów 

7. Ustanowienie zastawu rejestrowego 300 zł za przedmiot lub w przypadku listy zbioru: 
- 300 zł do dwóch przedmiotów 
- 40 zł za każdy dodatkowy przedmiot 

 

II. ZMIANY W UMOWIE INICJOWANE PRZEZ KLIENTA 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji Wysokość opłaty/prowizji (netto) Z pakietem serwisowym (netto) 

1. Rozszerzone pakiety serwisowe w dwóch wariantach: 
 I. Twój Serwis Plus – bezpłatne usługi wchodzące w skład pakietu: 

1. możliwość przyspieszenia spłaty kapitału – raz w roku 
(spłata kapitału nie może przekroczyć wysokości raty miesięcznej) 

2. zmiana harmonogramu z wyłączeniem wcześniejszej spłaty kapitału i przewalutowania 
3. aktualizacja danych: adres, nazwa, zmiany właścicielskie, przekształcenia 
4. przygotowanie dokumentacji na życzenie, w tym opinia płatnicza, upoważnienia 

Usługi z pkt. od 2 do 4 – trzy razy w roku 
Dodatkowo zniżka 50% na inne opłaty z sekcji Zmiany w umowie. 
 

II. Twój Serwis – zakres pakietu Twój Serwis Plus z wyłączeniem pkt 1. 
 

Minimalny okres obowiązywania pakietów wynosi 24 miesiące 

 
49 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 zł 

2. Harmonogram płatności na życzenie klienta 50 zł za jeden lub 100 zł za wiele 0 zł 

3. Zmiana harmonogramu spłat na wniosek klienta 
 
 

3.1. Anulowanie procesu po rozpatrzeniu wniosku (nieterminowe odesłanie, brak zgody SF, rezygnacja) 

500 zł plus 50 zł za każdą 
dodatkową symulację 

 

300 zł 

0 zł 
 
 

0 zł 

4. Aktualizacja danych, w tym zmiana nazwy 50 zł 0 zł 

5. Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu, w tym rozliczenie po szkodzie całkowitej 
 
 
 

 
5.1. Rezygnacja po przygotowaniu oferty rozliczenia 
 

5.2. Informacja o szacunkowej kwocie rozliczenia 

kwota rozliczenia plus 750 zł 
(sprzedaż Korzystającemu) lub 

1500 zł (sprzedaż osobie trzeciej) 
250 zł (po szkodzie całkowitej) 

 

500 zł 
 

50 zł  

kwota rozliczenia 
 
 
 

 
0 zł 

 

0 zł 

6. Wcześniejsza spłata umowy pożyczki (w zależności od okresu od daty wypłaty pożyczki) 
W przypadku spłaty częściowej, opłata będzie wyliczona jako iloczyn opłaty dla całkowitej spłaty oraz 
procentowego udziału kwoty wcześniejszej spłaty w wysokości salda niespłaconego kapitału przed 
wcześniejszą częściową spłatą 
 
 

6.1. Rezygnacja po przygotowaniu oferty rozliczenia 
 

6.2. Informacja o szacunkowej kwocie rozliczenia 

do 12 mies. – 4% wartości początkowej, 
od 13 do 24 mies. – 3% wartości początkowej, 
od 25 do 36 mies. – 2% wartości początkowej, 

od 37 miesiąca – 1% wartości początkowej, 
nie mniej niż 500 zł 

250 zł 
 

50 zł 

0 zł 
 

0 zł 

7. Przejęcie umowy leasingu/pożyczki, aport, podział przez wydzielenie, przewalutowanie 
 
 

7.1. Anulowanie procesu po rozpatrzeniu wniosku (nieterminowe odesłanie, brak zgody SF, rezygnacja) 

1% salda niespłaconego kapitału, 
min. 1000 zł, max 3000 zł 

 

450 zł 

0,5% salda niespłaconego kapitału, 
min 500 zł, max 1500 zł 

 

250 zł 

8. Zmiana formy prawnej (sukcesja uniwersalna) nie wymagająca zgody Siemens Finance 
(m.in. przekształcenie, połączenie, zmiany składu s.c. i sp. jawnej) 

300 zł 150 zł 

9. Inne aneksy nieopisane w tabeli 500 zł 250 zł 

10. Wykreślenie zastawu rejestrowego – obsługa przez SF na życzenie Klienta (za każdy przedmiot) 200 zł 100 zł 

 

III. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji Wysokość opłaty/prowizji (netto) Z pakietem serwisowym (netto) 

1. Opinia płatnicza 100 zł 0 zł 

2. Przygotowanie na życzenie klienta pisma, oświadczenia (w tym zgoda na wyjazd za granicę i 
poddzierżawa Przedmiotu Leasingu/Dostawy), zestawienia lub duplikatów faktur  

200 zł 0 zł 

3. Wydanie upoważnienia do wypłaty odszkodowania 100 zł (ubezpieczenie SF) lub 
200 zł (ubezpieczenie Klienta) 

0 zł 

4. Duplikat lub kopia dokumentu na życzenie klienta (z wyjątkiem pojedynczych faktur) 5 zł za stronę, min. 50 zł 0 zł 

5. Usługa serwisowa – czynności administracyjne: powiadomienia SMS/e-mail dotyczące bieżącej obsługi 
(m.in. o zbliżającej się płatności) i dostęp 24/7 do portalu eBOK, w tym do bieżących harmonogramów, 
rozrachunków, archiwum obrazów faktur (tradycyjnych) i kopii eFaktur, oraz szeregu innych 
funkcjonalności portalu 

Opłata naliczana od 1 października 2019 

5 zł miesięcznie za umowę,  
bezpłatnie dla klientów 
korzystających z faktur 

elektronicznych 

0 zł 

6. Pisemna informacja na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku pojazdu 100 zł 

7. Rejestracja pojazdów, przyczep, naczep, przerejestrowanie oraz inne czynności w Wydziale Komunikacji 
(m.in.: wtórnik karty pojazdów, dowodu rejestracyjnego, odbiór dowodu zatrzymanego przez Policję) 

150 zł plus zwrot kosztów lub  
250 zł plus zwrot kosztów dla importu 

8. Czynności związane ze zmianą polisy ubezpieczeniowej, w tym m.in.: zmiana zapisów umowy, zwrot 
niewykorzystanej składki, odwołanie się od decyzji TU w przypadku szkody, cesja praw z polisy 

250 zł 

9. Rozpatrzenie wniosku o ubezpieczenie własne (połączone z analizą zakresu ubezpieczenia) 300 zł za każdą polisę 

10. Administrowanie polisą własną Korzystającego (rocznie) 200 zł 

11. Nieterminowe przesłanie wznowienia polisy Klienta 300 zł 

12. Porozumienie o spłacie zaległości 400 zł za każdą płatność 

13. Wysłanie monitu, wezwania do zapłaty 50 zł 

14. Wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty (OWZ) 50 zł przy zaległości do 300 zł lub 
250 zł przy zaległości powyżej 300 zł 

15. Koszt wizyty windykatora w związku z opóźnieniami w płatności 1000 zł 

16. Koszt interwencji windykatora u klienta w związku z odbiorem przedmiotu 1500 zł plus koszty demontażu, transportu itp. 
 


